
ÄNDRING AV DETALJPLAN D145
Ändring av plankarta D145 
Med röd streckad linje visas omnråden där ändringen tillämpas.
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Gällande plan, DETALJPLAN FÖR DEL AV HAGGE 1:263 
(HAGGE SKOLA), vann laga kraft 1993-10-19
STÄLLNINGSTAGANDE 

Planförslaget strider ej mot gällande översiktsplan, antagen 2018.
En undersökning om genomförandet av ändringen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan har genomförts. Den sammanlagda
bedömningen är att genomförandet av ändringen inte medför sådan
betydande negativ miljöpåverkan som kräver en MKB.

SYFTE MED ÄNDRINGEN 
Syfte med ändringen är att möjliggöra permanent bygglov för
skollokaler, som har varit placerad på en prickmark med
tillfälligt bygglov.
Ändringen av detaljplanen innebär att prickmark tas bort från
planområdet. Högsta totalhöjden höjs för skolan respektive
idrottshallen för att möjliggöra utbyggnaden av skolan samt
att idrottshallen ska klara av kraven för vissa sporter.

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Denna ändring av detaljplan innebär att ändringar görs i den
ursprungliga detaljplanen D145. När ändringen har vunnit laga
kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller.
Egenskapsbestämmelser som tagits bort eller ändrats är
markerade med röd färg. För de områden i planen som
omfattas av ändring gäller både nya bestämmelser samt
sådana som kvarstår från den ursprungliga detaljplanen. För
återstående delen som inte omfattas av någon specifik ändring
gäller de tillhörande bestämmelser som kvarstår från den
ursprungliga planen.
Gällande handlingar för denna ändring utgörs av plankarta
samt planbeskrivning. Plankartan visar en reviderad version av
plankartan från den ursprungliga planen, tillhörande
bestämmelser samt en illustration för att tydliggöra de
ändringar som tillkommer.
Planbeskrivningen utgörs av en bilaga till den ursprungliga
planbeskrivningen. Planbeskrivningen redovisar syftet,
förutsättningar, konsekvenser samt uppgifter om den ändrade
detaljplanens genomförande.

Gällande detaljplan D145 

Illustration för ändringar på plankarta
ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER 

Röd linje som visar ändringar 

Upphörande egenskapsbestämmelser
1. Antal våningar

Tillkommande egenskapsbestämmelser 
1. Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet
2. Endast komplementbyggnad får placeras 

3. Endast 45 % av markytan får hårdgöras 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
GENOMFÖRANDETIDGenomförandetiden för denna ändring av detaljplan D145 är
fem år från det att beslutet om ändringen vunnit laga kraft.

GRANSKNINGSHANDLING

Ändring detaljplan för del av
Hagge 1:263, Hagge skola

STANDARDFÖRFARANDE
Antagen datum: 
Laga kraft datum: Upprättad datum 2022-03-22

Samir Hazrat
Planarkitekt 

Gunilla Skoog 
Miljö-och byggchef 

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Ändrade egenskapsbestämmelser
1. Högsta totalhöjden ändras från 9 till 12 meter för befintliga skollokaler
2. Högsta byggnadshöjd vid takfot ändras från 4 till 8 meter för tillkommande skollokaler

3. Prickmark bevaras endast på norra delen av planområdet

Endast 45 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 16§ 1 st 1 p


